
Ano 13 - Número 20
Encarte Especial

Este encarte especial, um brinde, faz parte da edição de número 20 da revista
Jogos 80 e não deve ser vendido separadamente.

ENCARTE ESPECIAL – O DISCO VOADOR DA DYNACOM!

Queridos amigos e leitores, vocês têm em mãos uma verdadeira 
preciosidade histórica: fotos inéditas de bastidores que retratam a par-
ticipação da Dynacom da 29ª Feira de Utilidades Domésticas, a lendá-
ria UD, realizada em São Paulo, no Anhembi, em 1983. Estas imagens, 
devemos salientar, foram gentilmente cedidas à Jogos 80 pelo Sr. Dia-
mantino Sardinha. Em especial, elas mostram o famoso “disco voador” 
que, em essência, era uma estrutura de madeira com diversos televiso-
res, vários Ataris e joysticks para que os visitantes pudessem conhecer 
aquela novidade tecnológica, brincar com o “tal do videogame” e ver 
o produto que recém aportava no país.

 
Já que as informações e curiosidades propriamente ditas estão na 

entrevista dos antigos funcionários (além do Sr. Diamantino, também 
o Sr. Zeno Bocardo), nós nos propusemos tão-somente a reproduzir o 
material no maior tamanho possível e em um papel que lhe é propício, 
o couché brilhante. Nas imagens, vocês poderão ver o OVNI por fora e 
por dentro (as “entranhas” na forma de placas de circuito e do tubo da 
TV, a moça com a cobra de pano enrolada no pescoço), as meninas 
contratadas – e devidamente paramentadas – para entreter o público, 
a linha de montagem de cartuchos na própria Dynacom (na Alameda 
Glete à época), o balcão de vendas dos jogos e até mesmo os donos 
da empresa, o Sr. Gabriel Almog e o Sr. Jerry Mayo, fazendo pose com 
as “Dynaconettes”. Sugerimos, inclusive, que apreciem o encarte en-
quanto leem a entrevista. Divirtam-se, fizemos tudo com muito carinho!
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